Национална стратегија за процесуирање ратних злочина
Влада Републике Србије је на седници одржаној 20. фебруара 2016. године усвојила
Националну стратегију за процесуирање ратних злочина. Национална стратегија важи и
примењује се у периоду од пет година (2016-2020), након чега ће Министарство правде поново
основати радну групу са задатком да сачини анализу до тада постигнутих резултата и
дефинише даље кораке. Носилац Стратегије је Министарство правде. Финансијска средства
за имплементацију нису одређена. Стратегија је усклађена са следећим документима: Акциони
план за Поглавље 23- „Правосуђе и основна права“;Мисија ОЕБС-а у Србији, Поступци за
ратне злочине у Србији; Фонд за хуманитарно право, Десет година процесуирања ратних
злочина у Србији- Контуре правде и Модел Стратегије за процесуирање ратних злочина
извршених током и у вези са оружаним сукобима у бившој Југославији за период од 2015-2025.
Предмет Националне стратегије је анализа тренутног стања и дефинисање циљева и
неопходних мера за унапређење нормативног оквира, као и институционалних и
административних капацитета за ефикасније процесуирање ратних злочина.
Разлози за доношење Стратегије односе се на то да је некажњавање ратних злочина
неприхватљиво. Од завршетка сукоба на простору бивше Југославије протекао дуг временски
период, услед чега су истрага и процесуирање ратних злочина постали отежани. Неопходно је
брижљиво планирање и доследно спровођење свеобухватних мера, чији је циљ да осигурају да
злочини буду истражени а поступци за ратне злочине законито спроведени, у разумном року, уз
пуно поштовање права свих субјеката поступка.
Циљ Националне стратегије је стварање услова за значајно унапређење ефикасности
истраге и процесуирања ратних злочина у Републици Србији, које ће се огледати у: сузбијању
некажњивости ратних злочина, без обзира на својства и статус учиниоца; подршци правосуђу
кроз унапређење регионалне сарадње и уједначавање судске праксе ради постизања
пропорционалности у кажњавању; унапређеним механизмима заштите и подршке сведоцима и
жртвама; ефикаснијој међусобној сарадњи државних органа укључених у откривање и
процесуирање ратних злочина; унапређеном односу друштва према значају кажњавања ратних
злочина. За успешно окончање кривичног гоњења одговорних за ратне злочине у региону
бивше Југославије неопходно је значајно унапређење међусобног поверења, као и искрена
сарадња у области пружања правне помоћи.
Национална стратегија садржи и посебан део који обухвата питања: повећање
ефикасност поступка за ратне злочине пред органима Републике Србије, заштита и подршка
сведока и жртава, одбрана окривљеног, нестала лица, сарадња са Међународним кривичним
трибуналом за бившу Југославију, регионална и шира међународна сарадња.
За праћење спровођења Националне стратегије образује се радно тело састављено од 12
чланова одлуком Владе, које ће се састајати најмање четири пута годишње и анализирати
резултате спровођења Националне стратегије на основу извештаја свих релевантних
институција које учествују у спровођењу овог документа. Радно тело дефинише закључке и
препоруке надлежним институцијама, и о резултатима спровођења квартално извештава Савет
за спровођење Акционог плана за Поглавље 23 и Владу.
Институционални оквир за процесуирање ратних злочина у Републици Србији чине:
Министарство унутрашњих послова - Служба за откривање ратних злочинa; Министарство
унутрашњих послова - Јединица за заштиту; Тужилаштво за ратне злочине; Виши суд у
Београду - Одељење за ратне злочине; Апелациони суд у Београду - Одељење за ратне злочине;
Служба за помоћ и подршку оштећеним и сведоцима при Вишем суду у Београду; Комисија за
нестала лица.
Национална стратегија представља својеврсну спону између Акционог плана за
Поглавље 23 и Тужилачке стратегије за истрагу и гоњење ратних злочина у Републици Србији
коју ће, на основу Акционог плана за поглавље 23, а у складу са принципима одређеним
Националном стратегијом, усвојити Тужилаштво за ратне злочине, настојећи да унапреди
ефикасност истрага и оптужења.
Цео текст стратегије можете наћи овде

